Obecní zpravodaj
Obec Ruda

duben 2013

OSLAVY OBCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ 1. PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI A
SRAZ RODÁKŮ
Jak jsme již v minulém čísle uvedli, naše obec uspořádá oslavu 660. výročí první písemné zmínky o obci
spojenou se srazem rodáků.
Chceme vám blíže popsat průběh oslav. Akce se bude konat v sobotu 29. června 2013.
Program:
9:00 – položení věnců k pomníku padlých před hasičskou zbrojnicí a k hlavnímu kříži na
hřbitově
10:00 - mše svatá v kostele sv. Jiljí – svěcení obecního praporu a znaku obce, o hudební
doprovod se postará kapela „Březejčanka“
11:00 – slavnostní průvod od kostela sv. Jiljí na náves (s dechovou kapelou Galáni)
11:30 – zahájení kulturního programu na návsi, křest knihy o obci Ruda
12:30 – 18:00 – k tanci a poslechu bude hrát dechová kapela Galáni z Přibyslavi
18:00 – 24:00 – večerní posezení za doprovodu dechové kapely Vysočinka
Časy jsou pouze informativní.
Z doprovodného programu oslav:
- výstava historických fotografií – po skončení dopoledního programu bude k vidění ve velkém sálu
kulturního domu
- polední občerstvení – po skončení kulturního programu bude roznášen oběd
- dětský program – pro děti bude vyhrazen prostor za kulturním domem, kde se jim celé odpoledne bude
věnovat skupina historického šermu TAS z Velkého Meziříčí. Dále budou pro děti k dispozici pro děti i
2 trampolíny.
- prodej knihy o obci Ruda a místní části Lhotka – po slavnostním křtu knihy a skončení dopoledního
programu budete mít možnost zakoupit knihu o historii obce
Na tuto akci dostanete pozvánky. Pozvánka bude vždy jedna do každého domu. Společně s pozvánkami
budou v obálce lístky na: 1x oběd (vepř. řízek s bramborovým salátem) + 1x pivo + 1x limo pro každého
občana s trvalým pobytem v obci Ruda a místní části Lhotka k 15.5.2013.
V případě, že budete chtít pro příbuzné či rodáky také tento „balíček“ s občerstvením (oběd + pivo +
limo), nahlaste tento požadavek na obecním úřadě do 15.5.2013. Cena tohoto balíčku je 100,- Kč, zaplatit jej
můžete na obecním úřadě při nahlášení požadavku.
Jako vzpomínka na tento den bude pořízena pamětní kniha, do které se bude moci každý v průběhu
oslav podepsat a napsat vzkaz.
Zveme vás tedy všechny touto cestou na oslavy a budeme rádi za každého dobrovolníka, který bude
ochoten pomoci při organizaci a pořádání této velké akce.
Sponzorský vzkaz – PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA.

ZÁJEZD SDH RUDA
SDH Ruda pořádá 13.4.2013 zájezd do pivovaru Rebel, Havlíčkův Brod. Zájezd není omezen
členstvím v SDH Ruda, jen dovršením věku 18 let v den zájezdu. Odjezd je ve 12:30 hod. (přesně) od
základní školy v Rudě. Příspěvek je 200,- Kč a je vybírán při přihlášení (po dohodě před odjezdem).
Cena zahrnuje vstupné a příspěvek na občerstvení v pivovarské hospodě. Předpokládaný návrat ve 20:00
hodin. Zájemci se můžou hlásit u Tomáše Horkého, kontakt 602 217 088, emailová adresa:
tomas.horky@atlas.cz.
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NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Od 1.4.2013 byly spuštěny nové webové stránky, které vypracovala firma Autograph. Adresa je pořád
stejná - www.obecruda.cz. V současnosti je obecní úřad plní informacemi a dokumenty. Věříme, že budete se
stránkami spokojeni a budou pro vás přehledné. Cílem je zejména zvýšení informovanosti občanů. Zadávané
aktuality na web můžete dostávat na svoji emailovou adresu po jejich zadání na stránkách obce.

POŘÍZENÍ ZPOMALOVACÍCH SEMAFORŮ
Z důvodu řešení dopravní situace na silnici II/602 při průjezdu obcí se rozhodlo zastupitelstvo obce
podat žádost o dotaci na pořízení a instalaci dvou zpomalovacích semaforů. Tyto semafory budou umístěny při
vjezdech do obce od Velkého Meziříčí a od Velké Bíteše. Řešení je v souladu se zpracovaným strategickým
rozvojovým plánem Obce Ruda, kde tento problém získal v hlasování občanů jednu z nejvyšších priorit.
Důvodem je zajištění dodržování dovolené maximální rychlosti při průjezdu obcí, což se v současné
době nedaří. Díky zavedení mýtného na dálnici se zvýšil počet vozidel, zvláště kamionů, projíždějících naší
obcí, kteří se snaží ušetřit na mýtném, ale už ne na čase, tudíž projíždějí naší obcí a nedodržují povolenou
rychlost. Ke zvýšení bezpečnosti obyvatel budou tedy sloužit tyto semafory, které vozidlo zastaví, jakmkile
nesníží svou rychlost pod 50 km/hod při vjezdu do obce.
Realizace instalace těchto semaforů rovněž známých jako inteligentní dynamické zpomalovací semafory
(dále jen IDZS) bude dle schválení zastupitelstva obce pouze v případě získání dotace, a to v termínu nejpozději
do 30.4.2014.
Výsledek naší žádosti se dozvíme do 30.6.2013.

PROJEKT „PRO OBČANY OBCE“
Na jaře bude pokračovat a finišovat projekt „Pro občany naší obce“. Z důvodu realizace bude omezen
provoz „za dvořišti“, kde se bude budovat komunikace od hlavní silnice II/602 po uličku pod Ševčíkovými.
Obecní úřad bude informovat, prostřednictvím místního rozhlasu a úředních desek, od kdy do kdy nebude tento
úsek průjezdný.
Další postup realizace projektu:
- bezdrátový rozhlas ve Lhotce a na Křeptově
- parkové úpravy na obecní zahradě „na štrece“, před školou, na novém hřbitově, u kaple ve Lhotce
- zatravňovací dlažba na starém hřbitově
- umístění 4 sloupů s veřejným osvětlením „za dvořišti“
- výměna lamp veřejného osvětlení za úspornější
- umístění mobiliáře v Rudě a ve Lhotce (nové úřední desky, informační tabule, lavičky, odpadkové koše,
stojan na kola)
- umístění velkého dětského prvku na obecní zahradě „na štrece“
- revitalizace 28 stromů v obci Ruda a Lhotka
- nový plot kolem školy
Dle smlouvy bude tento projekt dokončen do 30.6.2013.

ČISTÁ VYSOČINA 2013 – ZAPOJTE SE DO ÚKLIDU VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ A OKOLÍ SILNIC
Opět se můžete po roce zapojit do již 5. ročníku jarního úklidu Vysočiny. Hlavní pozornost je určena
okolí silnic na Vysočině. Ale nejen ty se mohou uklízet, klidně může proběhnout úklid veřejného prostranství v
obci. Je to akce dobrovolná a i když minulý rok s minimální účastí, tak jsme naši obec znovu přihlásili. Je to
určitý postoj náš a našich občanů ke svému okolí a k životnímu prostředí.
Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a přiloží svou ruku k dílu - ke zkrášlení prostředí, ve kterém
společně žijeme. Zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě a domluvit si úsek silnice, který vyčistí. Věříme
ve větší účast než v loňském roce.
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HARMONOGRAM:
• Úklid probíhá v termínu 12. 4. 2013 - 22. 4. 2013
• Účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky (žluté na plasty a modré na ostatní komunální odpad)
• Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komunikací
• Svoz sebraného odpadu u silnic II. a III. třídy mimo obec zajistí zdarma Krajská správa a údržba silnic
Kraje Vysočina

ZÁKLADNÍ ŠKOLA RUDA
17. ledna se uskutečnil zápis
žáků do prvního třídy pro školní rok
2013/2014. Letos se nesl v duchu
pohádek. A tak budoucí prvňáčky
přivítaly pohádkové bytosti - víly a
dokonce i král. K zápisu se dostavilo
celkem 5 dětí. Z toho 2 chlapci a 3
dívky.
Sběr papíru a víček neustále
pokračuje. Opět jsme na prvním místě.
Prosíme o vaši podporu. Papír i víčka
můžete přinést kdykoliv do školy do
16.00 hod. Pokud se jedná o větší
množství, zavolejte: 566 536 340. Ještě
jednou všem děkujeme za pomoc
v soutěžení naší školy.

27. března před Velikonocemi
jsme navštívili v rámci dlouholeté
spolupráce Základní školu ve Lhotkách.
Naši žáci tak mohli soutěžit a změřit své
síly s žáky jiné školy – pracovalo se ve
skupinách ve třech disciplínách –
výtvarné, tělovýchovné a přírodovědné.
Vedli jsme si výborně a určitě neděláme
Rudě ostudu! ☺
V blízké době nás čeká plavání
v plavecké škole. Každé pondělí po dobu
deseti týdnů jezdí všichni žáci do
třebíčského bazénu učit se plaveckým
dovednostem.
Mgr. Jana
Bednářová

Součková,

Mgr.

Eva

PROSBY ŘIDIČŮ VYSLYŠENY. KONEČNĚ ZAČNE OPRAVA DĚRAVÉ D1
Dlouho očekávaná oprava brněnské dálnice D1 může začít úseky mezi Větrným Jeníkovem a
Jihlavou a mezi Lhotkou a Velkou Bíteší. Stavební firmy Eurovia CS a Habau se neodvolaly proti
výsledkům tendrů, ve kterých neuspěly. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak může v následujících
týdnech podepsat smlouvy s vítěznými společnostmi. Těmi jsou sdružení firem Colas CZ a Porr a
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konsorcium OHL ŽS s Alpine Bau. „S opravou by se mohlo začít v dubnu“, uvedla mluvčí ŘSD Martina
Vápeníková.
Neúspěšní uchazeči nejprve proti výsledkům tendrů podali námitky k ŘSD. Ředitelství ale jejich
výhrady neuznalo, proti čemuž se obě společnosti mohly bránit podáním námitky k antimonopolnímu úřadu.
Během desetidenní lhůty, která končila o půlnoci ze čtvrtka na pátek, se tak ale nestalo, uvedla mluvčí
Vápeníková. Dodala, že ŘSD od příštího týdne začne jednat s vítězi tendrů o předání stavby.
Skutečnost, že se nikdo z neúspěšných uchazečů u těchto dvou úseků D1 neodvolal, ocenil ministr
dopravy Zbyněk Stanjura (ODS). Podotkl, že v minulosti opakovaně apeloval na stavební firmy, aby k
výběrovým řízením přistupovaly odpovědně. I podřízené organizace ministerstva, mezi které ŘSD patří, by
podle ministra měly v budoucnu zadávat výběrová řízení tak důkladně, aby jejich výsledky byly
nezpochybnitelné a projekty se zbytečně neprotahovaly následnými spory.
Dubnový začátek rekonstrukce dálnice podle Vápeníkové závisí vedle podpisu smluv s vítězi tendrů
také na počasí. V prvních fázích příprav bude nutné zajistit objízdné trasy a přesměrovat provoz do jednoho
pruhu, což zabere určitý čas. S vlastní stavbou, betonáží a pokládkou asfaltových vrstev se tak začne později,
kdy už by klimatické podmínky měly být příznivější.
Colas CZ a Porr zvítězily v tendru na opravu úseku mezi Větrným Jeníkovem a Jihlavou s celkovou
cenou 649 milionů korun proti původně očekávaným 942 milionům. Podobně společnosti Alpine Bau a OHL
ŽS zvítězily ve výběrovém řízení na úsek mezi Lhotkou a Velkou Bíteší s cenou 597 milionů korun proti
původním 967 milionům, které odhadovalo ŘSD.
Zatím nejistá je situace na zbylých třech úsecích dálnice D1, jejichž rekonstrukci ředitelství silnic
nabídlo do veřejných soutěží. V úseku Velká Bíteš - Devět křížů vyprší dalšímu stěžovateli lhůta pro podání
stížnosti k antimonopolnímu úřadu koncem příštího týdne a v úsecích Loket - Hořice a Šternov - Psáře podali
neúspěšní uchazeči proti výsledkům tendrů námitky k ŘSD, které nyní ředitelství vyhodnocuje.
O modernizaci dálnice D1 rozhodlo ministerstvo dopravy předloni v červnu v souvislosti s prasklinou
na jedné z betonových desek, kde se vytvořil deseticentimetrový schod. Nejvytíženější tuzemská dopravní
tepna je zhruba deset let za svojí životností. Celá modernizace mezi Mirošovicemi na 21. kilometru a Kývalkou
na 182. kilometru by podle aktuálních odhadů ministerstva dopravy mohla stát asi 14 miliard Kč, počítá se s
využitím peněz z Evropské unie.
Zdroj: ČTK, autor: Jakub Konečný
Během oprav bude veškerá doprava svedena do jednoho směru dálnice, který však bude rozdělen na
čtyři pruhy. To by mělo podle ŘSD zabránit zácpám, které vznikají při doposud používaném rozdělení pruhů na
2+1 (dva v jednom směru a jeden v opačném).
Podle: http://zpravy.tiscali.cz/prosby-ridicu-vyslyseny-konecne-zacne-oprava-derave-d1-210564 22.3.2013

VZP VARUJE PŘED NEKALÝMI PRAKTIKAMI KONKURENCE
V minulém roce řada médií zveřejnila zavádějící informace o tom, že VZP vyčerpala všechny
rezervy a nemá prostředky na úhradu zdravotní péče. Toho využívají obchodní zástupci konkurenčních
zdravotních pojišťoven a prostřednictvím najatých prodejců se snaží klienty VZP přeregistrovat k jiné
zdravotní pojišťovně. Jedná se o neetický způsob chování a zneužívání nekorektního mediálního tlaku.
Navíc i „nezávazný“ podpis je podle nového zákona závazný, nelze ho odvolat a vy k 1. 1. 2014 změníte
svou dosavadní zdravotní pojišťovnu.
VZP jako první nasmlouvala v roce 2013 zdravotní péči ve všech zdravotnických zařízeních a tím
zajistila dostupnou a komplexní zdravotní péči obyvatelům jednotlivých krajů ČR.
Zdravotní péči budeme hradit i nadále bez ohledu na zavádějící informace médií či neseriózní
aktivity konkurence.
Našim klientům doporučujeme, aby se v případě jakýchkoli pochybností obraceli na nejbližší pracoviště
VZP, na infolinku VZP 844 117 777 anebo se informovali prostřednictvím webových stránek pojišťovny
www.vzp.cz, popř. www.trijednicky.cz. Přemýšlejte, než podepíšete jakýkoli dokument. Neuvážený podpis
Vám může velice zkomplikovat život.
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REPRODUKCE KOČEK A MOŽNOSTI JEJÍ REGULACE
Kočka domácí dospívá většinou v 6. až 9. měsíci stáří. Nástup puberty je časnější u koček volně se
pohybujících s možností kontaktu s ostatními kočkami a kocoury.
Kočka je schopna se v našich podmínkách rozmnožovat celý rok, i když od října do prosince je
pravděpodobnost zabřeznutí výrazně nižší (pohlavní cyklus je utlumen díky krátkým dnům a chladnému
počasí). Některé kočky mívají v našich podmínkách koťata i třikrát ročně!
Vlastní mrouskání (říje) trvá u koček v průměru 10 dní. Pokud nedojde k páření, říje se ve velice
krátkých intervalech opakuje.
Délka březosti u kočky je přibližně dva měsíce a další říje se objevuje už 2. - 8. týden po porodu.
V případě odejmutí mláďat kočce do 3. dne po porodu může říje, a tím i schopnost zabřeznout, nastoupit již
6. - 8. den po porodu!!! Kočka je tedy schopná v poměrně krátké době velikost své populace mnohonásobně
zvětšit.
Jak tedy zabránit graviditě u koček?
Pokud se rozhodnete, že od své kočky nechcete nikdy koťata, tak je ideálním řešením ovariectomie, tj.
kastrace. Tento operační zákrok je možné provádět celoročně, ale nejvhodnější je období zimní, příp. počátek
jara, kdy se kočky ještě nemrouskají (zabráníte nežádoucímu nakrytí). Doporučují se operovat kočky pohlavně
dospělé (nejdříve v 7 měsících jejich věku) a zdravé. Po porodu se jako nejvhodnější jeví doba asi 3-4 týdny po
narození koťat.
Operace se provádí v celkové anestezii a spočívá v odstranění vaječníků. Před zákrokem je nutné, aby
kočka byla 1 den hlady a 5 hodin bez vody. Nejedná se o složitý zákrok a kočky ho snáší většinou bez
komplikací. Kastrované kočky se více drží v domácím prostředí, ale k výrazné změně jejich charakteru či
chování nedochází.
Další možností zabránění říji a následné graviditě je použití hormonálních injekcí nebo tablet, jejichž
účinek je však krátkodobý a navíc mají velké množství vedlejších účinků. Z těchto důvodů jejich podávání
nedoporučuji.
Kastraci tedy považuji za nejjednodušší a nejhumánnější způsob, jak zabránit nekontrolovanému
rozmnožování koček a přibývání toulavých, hladových a bezprizorních koťátek.
Kocouři pohlavně dospívají v 5-7 měsících, schopnost úspěšně se množit mají kolem 8-9 měsíce věku.
Reprodukční aktivita jim vydrží až 14 let.
Nejčastější důvody, proč lidé chtějí kocoury kastrovat, jsou boje o teritorium, značkování nábytku močí
(pokud jsou chováni v bytě), časté toulání.
Kastrace kocourů patří k jednoduchým chirurgickým úkonům a lze ho provést nejdříve od 7. měsíce
jejich věku (záleží na jejich tělesné vyspělosti).
Kastráti, ať už samčí tak samičí jsou náchylnější k nadváze. Nižší hladina pohlavních hormonů způsobí
vyšší ukládání tuků v podkoží, proto je třeba kastrované kočky nepřekrmovat. Nadměrným krmením se stane
kočka obézní a v důsledku toho i méně aktivní.
Při správné výživě se není nutno obávat toho, že se kastrovaná kočka přestane pohybovat nebo lovit myši.
Naprosto nevhodné, a dle zákona na ochranu zvířat proti týrání zakázané, je usmrcovat koťata
udušením či utopením.
Kastrace je elegantní metoda, jak zabránit nežádoucímu množení koček.
MVDr. Šárka Dresslerová
tel. 728 531 052
smíšená veterinární praxe
prodej krmiv, doplňků výživy a chovatelských potřeb
Tasov 130, otevřeno: Út 8-10h
Čt 15-17h
Pá 15-17h
So 8-10h
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Co se u nás dělo
SLUNCE, SENO, VOSTATKY
Opět po roce jsme mohli zažít
masopustní veselí. Díky vtipnému tématu, kdy
většina masek se převtělila a převlékla za
postavy známé filmové trilogie „Slunce, seno,
….“, jsme se mohli zasmát slavným hláškám a
chování Škopka, Škopkové či Kelišové. Hlavní
roli sehrála maminka Škopkové v podání paní
Požárové, rodačky z Rudy. Fotografie si
můžete
prohlédnout
na
http://rudaobec.rajce.idnes.cz/.
Následující týden pak masopust
pokračoval uspořádáním merendy, kde se díky
štědrým sponzorům a hojnému počtu
návštěvníků odehrálo důstojné zakončení masopustního veselí. Pro návštěvníky bylo připraveno předtančení
juniorského tanečního páru - Karolína Trutnová a Vojtěch Pospíšil z Velkého Meziříčí, kteří předvedli ukázky
latinskoamerických tanců.
Jménem SDH tedy děkujeme všem, kteří se podíleli na uspořádání masopustu a podpořili ples přispěním
do tomboly.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Tak se rok sešel s rokem a opět jsme tu měli karneval v Rudě pro děti, který uváděly mladé čarodějnice
Láry a Fáry spolu s Křemílkem a Vochomůrkou.
Ti nás provázeli soutěžemi a tanečky, které probíhaly v klidu do závěrečného okamžiku, kdy se spustili
nafouknuté balonky na různorodé masky, jako např. na víly, kovboje, princezny, berušku či včelku, a nastal
velký boj o ukořistění balonku. Tento boj nakonec nepřežila skoro polovina z nich. Díky štědrým sponzorům
mohlo ale i tak každé dítko odcházet s větší či menší výhrou z tomboly, ve které vynikaly krásné pohádkové
dorty a ptačí budky. Nakonec všech 56 masek odcházelo spokojené díky bohatému programu a velkému
množství sladkostí. Nezbývá než poděkovat všem pořadatelům za pomoc, sponzorům za jejich štědrost a
podporu, díky níž se může karneval v takovém rozsahu a štědrosti pořádat.
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HRKÁNÍ PO RUDĚ
K velikonočním zvykům patří hrkání. Začíná na Zelený čtvrtek, kdy po zpěvu gloria při večerní mši
umlkají kostelní zvony – říká se, že odletěly do Říma. Zvonění kostela až do sobotního poledne nahrazuje
hrkání. U nás v Rudě chodí hrkat chlapci i děvčata. Ti nejstarší organizují celé hrkání. Scházejí se na začátku
obce u kapličky sv. Jana Nepomuckého, kde zahajují hrkání modlitbou a pak v průvodu obejdou celou vesnici.
Končí pak vždy na kopečku pod „Požárovým rybníčkem“, kde hrkání končí opět modlitbou.
V některých obcích jsou při hrkání přesná pravidla a například poslední den v sobotu dopoledne obchází
starší hrkáči vesnici dům od domu, u dveří zahrkají a zazpívají. Dostávají za to peníze nebo vajíčka, která zase
prodají a vydělané peníze si rozdělí. Na Bílou sobotu v poledne potom hrkají naposled.
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Co se u nás bude konat
Datum
12.4.2013 – 22.4.2013
Sobota 13. dubna

Úterý 30. dubna

Polovina května
Sobota 18. května

Čtvrtek 23. května
Konec května
Sobota 15. června
Sobota 29. června

Název akce
Čistá Vysočina – sběr odpadu podél komunikací
Zájezd SDH Ruda do pivovaru v Havl. Brodě
• příspěvek 200,- Kč
• odjezd přesně v 12:30 hod od ZŠ, návrat
ve 20 hodin
• nahlásit se můžete u Tomáše Horkého –
tel.: 602 217 088, tomas.horky@atlas.cz
Pálení čarodějnic, lampiónový průvod:
• začátek ve 20 hodin před kulturním domem,
vyrobené čarodějnice s sebou.
Besídka ke Dni matek
• termín bude upřesněn a vyhlášen
Muzika dětem
– charitativní koncert - má jeden hlavní úkol, a
to zajistit finanční částku na zřízení dětského
hřiště ve vyloučené lokalitě Kojatice a na
výdaje
související
s chodem
projektu
„Mulačágo na kolech“
– vystoupí skupiny: Street69, Premiér a
Zakázaný ovoce
– hlavní pořadatel – Kristýna Staňková
Sbírka použitého ošacení
Den dětí – zájezd – bude upřesněn termín i trasa
Zlaté kolo Vysočiny – 12. ročník cyklistického
závodu
Oslava obce a sraz rodáků
• podrobnosti na straně 1

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Obecní úřad Ruda ve spolupráci s Občanským sdružení Diakonie Broumov, což je nezisková
organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost (více o nich na www: diakoniebroumov.org) vyhlašuje

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
dne: čtvrtek 23. května 2013
čas: 16 – 19 hodin
místo: velký sál Kulturního domu v Rudě
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VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA
Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 24.1.2013 v Kulturním domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
•

-

•

-

schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu pana Miloslava Koudelu a pana Jaromíra
Křehlíka
doplnění programu zasedání:
- o bod 5: Souhlas se zahrnutím do území působnosti místního partnerství MAS Most Vysočiny,
o.p.s., Velké Meziříčí a s přípravou integrované strategie území na období 2014-2018
- o bod 6: Žádost o poskytnutí KD Ruda
- o bod 7: Žádost z Farního úřadu Ruda o finanční dar pro farnost na rok 2013
program zasedání jako celek
opravu fasády KD jako akci realizovanou v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny v roce 2013.
Zhotovitel bude vybrán ve výběrovém řízení
účast Obce Ruda v akci Centralizace dodávek energie, což znamená účast v burze na nákup energií
v rámci Mikroregionu Velkomezeříčsko-Bítešsko. Starosta je pověřen k podpisům v této akci.
žádost K. S. o bezplatný pronájem KD Ruda na termín 18.5.2013 v rámci projektu Muzika dětem.
Žadatel bude hradit pouze spotřebované energie (elektřina, plyn ).
finanční dar 10 000,-Kč pro farnost Ruda na rok 2013
souhlasí:
se zahrnutím do území působnosti místního partnerství MAS Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí a
s přípravou Integrované strategie území na období 2014-2018

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 14.2.2013 v Kulturním domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
•

-

-

schválilo:
zapisovatelem zasedání pana Jaromíra Březnu a ověřovatele zápisu pana Zdeňka Pelánka a pana
Jaromíra Křehlíka
program zasedání jako celek
roční účetní uzávěrku za rok 2012 bez výhrad
návrh rozpočtu Obce Ruda pro rok 2013
podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o
přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s. ( IČ - 45244782 ) do výše 3 500 000,-Kč na
financování investice projektu „Pro občany naší obce“ se splatností do 3 let a zajištění budoucími
příjmy obce
schválilo výrobu vlajky a znaku obce Ruda. Výrobu provede firma Alerion. Cena výroby vlajky a znaku
je 39 510,-Kč.

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 14.3.2013 v Kulturním domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
•

schválilo:
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-

-

•

-

zapisovatelem zasedání pana Jaromíra Březnu a ověřovatele zápisu pana Miloslava Koudelu a pana
Jaromíra Křehlíka.
doplnění programu zasedání o bod :
- 6: Žádost o prodej p.č. 2/6 v k.ú Lhotka u Velkého Meziříčí
- 7: Podání žádosti o dotaci na pořízení a instalaci 2 ks zpomal. semaforů
- 8: Oslavy obce – výběr upomínkových předmětů
program zasedání jako celek
rozpočet Obce Ruda pro rok 2013
jako dodavatele stavební zakázky „Oprava fasády kulturního domu v Rudě“ firmu STYLSTAV s.r.o.,
Benešovo nám. 195, 594 51 Křižanov. Vítězná cenová nabídka byla ve výši 183.376,- Kč.
Prodej pozemku p.č. 2/6 o výměře 60 m2 v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí žadatelům manželům P. a V.
Š.. Cena za 1 m2 je 20,- Kč. Veškeré finanční náklady spojené s prodejem a zápisem na katastrální úřad
hradí žadatelé.
podání žádosti o dotaci na pořízení a instalaci 2 ks inteligentních dynamických zpomalovacích semaforů
(dále jako IDZS) z Fondu Vysočiny z grantového programu Bezpečná silnice 2013
K oslavám obce vyrobit jako upomínkový předmět - keramický hrnek s motivem obce a znakem obce.
Jednáním s výrobcem byl pověřen místostarosta Jan Žák.
neschválilo:
Žádost V.C. o vybudování veřejného osvětlení na příjezdové cestě k pozemku p.č. 330/5 v k.ú. Ruda u
Velkého Meziříčí k plánované stavbě. ZO rozhodlo uložit kabel pro veřejné osvětlení do výkopu při
budování přívodu elektřiny a pojistkové skříně pro tuto parcelu od firmy E.ON.

Pozn.: Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů jsou usnesení anonymizována, tzn. místo plného znění jména
a příjmení jsou uváděny jen iniciály (výjimkou jsou členové zastupitelstva). Plné verze usnesení a zápisů jsou
k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě v Rudě.

Redakční rada: Ing. Karel Dvořák, Mgr. Marcela Žáková, Jaromír Křehlík.
Do Obecního zpravodaje můžete přispět i vy – kontaktní údaje: obec.ruda@tiscali.cz
Zpravodaje v barevném provedení najdete na webových stránkách Obce Ruda: www.obecruda.cz
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